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ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název konference: 49. Den malých obcí

Termíny a místa konání: 20. února 2018, PVA Expo Praha
 27. února 2018, Společenský dům Prostějov

Generální partner: Komerční banka, a.s.

Hlavní partner: GDPR Služby s.r.o.

Mediální partner: Časopis OBEC & fi nance
 PRO města a obce

Materiály partnerů: Distribuovány účastníkům konference v den konání

Odborní garanti: Časopis OBEC & fi nance
 Komora obcí při SMO ČR
 Spolek pro obnovu venkova ČR
 Sdružení místních samospráv ČR

Produkce a organizační zajištění: Český zavináč, z. s.
 TRIADA, spol. s r. o.
 PONCA, spol. s r. o.

Cílová skupina: Starostové, tajemníci a ostatní zástupci malých obcí

Počet vystavovatelů: Praha – 40, Prostějov – 41

Počet účastníků: 669
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PROGRAM KONFERENCE – Praha, 20. února 2018

BLOK PŘEDNÁŠKA

9.00 Zahájení
Zdravice radního Středočeského kraje
Mar  n Draxler, radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu

9.05 Vystoupení ministryně pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové
Vystoupení ministra zemědělství Ing. Jiřího Milka

9.35 Vyhlášení podmínek soutěže Vesnice roku
Ing. Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj, Ing. Jiří Milek, ministr zemědělství,
zástupci Spolku pro obnovu venkova ČR a Svazu měst a obcí ČR

9.40 Ministerstvo 
pro místní rozvoj

Podpora regionálního rozvoje (národní programy a IROP)
Možnos   projektů obcí v Integrovaném regionálním operačním programu
Ing. David Koppitz, ředitel odboru regionální poli  ky, 
pověřen zastupováním náměstka pro řízení sekce regionálního rozvoje

10.00 Generální
partner

Rozpočet a fi nanční vize měst a obcí
Ing. Jaroslav Tichý Ph.D., segmentový manažer – Podnikatelé, Komerční banka, a.s.

10.20 Hlavní partner Prak  cké zkušenos   a doporučení při auditu GDPR v prostředí obcí, 
měst a příspěvkových organizacích
Jiří Jurka, konzultant, GDPR Služby s.r.o.

10.30 Příprava informačních systémů na GDPR
Mgr. Jan Brychta, projektový manažer, Triada, spol. s r. o.

10.40 Přestávka

11.25 Středočeský kraj Vystoupení radního Středočeského kraje
Mar  n Draxler, radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu

11.35 Ministerstvo 
zemědělství

Podpora obcí v rámci Programu rozvoje venkova
Ing. Zuzana Dvořáková, odbor Řídící orgán PRV, vedoucí oddělení celostátní sítě pro venkov
a technické pomoci

11.55 Ministerstvo 
životního prostředí

Životní prostředí a podpora obcí v rámci Operačního programu Životní prostředí
Ing. Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, fi nančních a dobrovolných nástrojů

12.20 Ministerstvo 
fi nancí

Rozpočtové určení daní a další vývoj fi nancování územních rozpočtů v roce 2018
Ing. Miroslav Matej, Ph.D., ředitel odboru Financování územních rozpočtů a programové fi nancování

12.50 Ministerstvo 
vnitra

Aktuální problémy veřejné správy, poznatky kontroly a dozoru
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., náměstek ministra vnitra
Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly

13.25 Dotazy, diskuse

13.30 Závěr

V rámci programu vystoupili zástupci spoluorganizátorů:
Svaz měst a obcí ČR Ing. Fran  šek Lukl, předseda, Mgr. Pavel Drahovzal, výkonný ředitel
Spolek pro obnovu venkova ČR Ing. Veronika Vrecionová, předsedkyně
Sdružení místních samospráv ČR Ing. Radim Sršeň, Ph.D., místopředseda

Konferenci moderovala: Mar  na Kociánová
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PROGRAM KONFERENCE – Prostějov, 27. února 2018

BLOK PŘEDNÁŠKA

9.00 Zahájení

9.10 Generální
partner

Rozpočet a fi nanční vize měst a obcí
Bc. Tomáš Kiss, segmentový manažer – Podnikatelé, Komerční banka, a.s.

9.30 Ministerstvo 
pro místní rozvoj

Podpora regionálního rozvoje (národní programy a IROP)
Možnos   projektů obcí v Integrovaném regionálním operačním programu
Vesnice roku
Ing. David Koppitz, ředitel odboru regionální poli  ky, 
pověřen zastupováním náměstka pro řízení sekce regionálního rozvoje
Mgr. Zdeněk Opravil, odbor regionální poli  ky

10.00 Ministerstvo 
zemědělství

Podpora obcí v rámci Programu rozvoje venkova
Ing. Josef Tabery, ředitel odboru Řídící orgán PRV

10.20 Hlavní partner Prak  cké zkušenos   a doporučení při auditu GDPR v prostředí obcí, 
měst a příspěvkových organizacích
Miloš Suchý, konzultant, GDPR Služby s.r.o.

10.30 Příprava informačních systémů na GDPR
Ing. Barbora Mertová, odborná konzultantka, Triada, spol. s r. o.

10.40 Přestávka

11.25 Ministerstvo 
životního prostředí

Životní prostředí a podpora obcí v rámci Operačního programu Životní prostředí
Mgr. Mar  n Kubica, ředitel sekce řízení OPŽP, Státní fond životního prostředí ČR

12.00 Ministerstvo 
fi nancí

Rozpočtové určení daní a další vývoj fi nancování územních rozpočtů v roce 2018
Ing. Miroslav Matej, Ph.D., ředitel odboru Financování územních rozpočtů a programové fi nancování

12.40 Ministerstvo 
vnitra

Aktuální problémy veřejné správy, poznatky kontroly a dozoru
Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly

13.15 Dotazy, diskuse

13.30 Závěr

V rámci programu vystoupili zástupci spoluorganizátorů:
Svaz měst a obcí ČR Dagmar Novosadová, Dis., členka Předsednictva Svazu, místopředsedkyně Komory obcí
Spolek pro obnovu venkova ČR Mgr. Eduard Kavala, místopředseda
Sdružení místních samospráv ČR Ing., Mgr. Jan Sedláček, místopředseda

Konferenci moderovala: Mar  na Kociánová
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Komerční banka, a.s.

GENERÁLNÍ PARTNER KONFERENCE
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GDPR Služby s.r.o.

HLAVNÍ PARTNER KONFERENCE
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA KONFERENCE

Tradiční, již 49. setkání starostů a starostek malých obcí se zástupci ministerstev ovlivňujících regionální rozvoj se konalo 
ve dnech 20. února 2018 v Praze a 27. února 2018 v Prostějově. Konference se koná dvakrát ročně již od roku 1995. Opět 
ji navš  vilo téměř 700 starostek, starostů a dalších zástupců obcí z celé republiky. Účastníci akce se zde dozvěděli aktuální 
informace především z oblas   rozvoje venkova, fi nancování, dotační poli  ky a dalších, a to nejen od zástupců ministerstev, 
ale i organizací zastupujících venkovské samosprávy.

Generálním partnerem byla Komerční banka, a.s., hlavním partnerem společnost GDPR Služby s.r.o. Konference v Praze se 
konala za podpory Středočeského kraje.

V úvodu konference v Praze byl slavnostně zahájen 24. ročník soutěže Vesnice roku. Podmínky soutěže podepsali Ing. Klára 
Dostálová, ministryně pro místní rozvoj, Ing. Jiří Milek, ministr zemědělství, Mgr. Fran  šek Lukl, MPA, předseda Svazu měst 
a obcí ČR a Ing. Veronika Vrecionová, předsedkyně Spolku pro obnovu venkova ČR.

Konferenci v Prostějově zahájil Bc. Pavel Smetana, náměstek primátorky Prostějova.

Následoval blok Ministerstva pro místní rozvoj, ve kterém vystoupil Ing. David Koppitz, ředitel odboru regionální poli  ky, 
pověřen zastupováním náměstka pro řízení sekce regionálního rozvoje. Představil nové dotační  tuly MMR, výzvy v rámci 
IROP a výhody aplikace OBCEPRO.CZ.

Ing. Zuzana Dvořáková, vedoucí oddělení celostátní sítě pro venkov a technické pomoci, odbor Řídící orgán PRV, a Ing. Josef 
Tabery, ředitel odboru Řídící orgán PRV (Ministerstvo zemědělství) seznámili přítomné s podporou obcí v rámci programu 
rozvoje venkova 2014–2020 a dotačními programy týkajícími se údržby a obnovy kulturních a venkovských prvků a podpory 
výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací.

Náměstek ministra pro řízení sekce fondů EU, Ing. Jan Kříž, představil jednotlivé výzvy v rámci prioritních os Operačního 
programu Životní prostředí 2014–2020 a podporované projekty, které vedou ke zlepšení kvality životního prostředí. V blo-
ku Ministerstva životního prostředí vystoupil také Mgr. Mar  n Kubica, ředitel sekce řízení OPŽP (Státní fond životního 
prostředí ČR). Jeho přednáška se týkala aktuální nabídky podpory z Národního programu Životní prostředí a zvýhodněných 
půjček od SFŽP ČR.

Ing. Miroslav Matej, Ph.D., ředitel odboru Financování územních rozpočtů a programové fi nancování (Ministerstvo 
fi nancí), se zaměřil na fi nancování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a legisla  vní změny 
roku 2017 a 2018.

Ředitelka Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, Marie Kostruhová (Ministerstvo vnitra) odpovídala na nejčastější 
dotazy spojené s novou právní úpravou odměňování členů zastupitelstev obcí a seznámila s výsledky kontrol samostatné 
působnos   obcí za rok 2017. Shrnula také základní principy GDPR.

V dopoledním programu konference vystoupili zástupci generálního partnera akce – Komerční banky, a.s., Ing. Jaroslav 
Tichý, Ph.D., a Bc. Tomáš Kiss. jejich přednáška se týkala rozpočetu a fi nanční vize měst a obcí. 

Tématem hlavního partnera konference společnos   GDPR Služby s.r.o. bylo obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
a kyberne  cké bezpečnos  , o kterém informovali konzultan   společnos   Jiří Jurka a Miloš Suchý.

S aktuálními informacemi, které souvisejí se zaváděním nového nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 
o ochraně fyzických osob v souvislos   se zpracováním osobních údajů vystoupili i zástupci spolupořadatele konference, 
společnos   TRIADA, spol. s r. o., Mgr. Jan Brychta, projektový manažer a Ing. Barbora Mertová, odborná konzultantka.

Prezentace přednášejících jsou uveřejněny na webových stránkách konference – www.denmalychobci.cz/prezentace.asp.

Tradiční součás   konference je doprovodná výstava fi rem, které nabízejí výrobky nebo služby obecním a městským úřa-
dům. Mezi vystavovateli nechyběli dovozci a prodejci komunální techniky, dodavatelé městského mobiliáře, vybavení 
sportovních a dětských hřišť, prvků pro bezpečnost silničního provozu, veřejného osvětlení nebo technologií z oblas   od-
padního hospodářství. Své zastoupení zde měly také fi rmy specializující se na poradenskou a konzultační činnost z oblas   
komunálního fi nancování, získávání dotací a obnovitelných zdrojů nebo nabízející informační a komunikační technologie.

Další informace a materiály ke konferenci Den malých obcí naleznete na www.denmalychobci.cz.
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STATISTIKY KONFERENCE – Praha
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STATISTIKY KONFERENCE – Prostějov
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FOTODOKUMENTACE – PRAHA
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FOTODOKUMENTACE – PROSTĚJOV
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WEBOVÉ STRÁNKY KONFERENCE


